
 
 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di era globalisasi ini perkembangan ekonomi di Indonesia semakin pesat 

yang berdampak semakin ketatnya persaingan di bidang ekonomi. Dengan 

persaingan yang semakin ketat tersebut perusahaan-perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini 

menuntut pihak manajemen perusahaan untuk berorientasi secara efektif dan 

efesien di dalam semua bidang kegiatan perusahaan serta mampu menghasilkan 

keputusan yang tepat untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan. Umumnya 

setiap perusahaan memiliki jenis usaha yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan 

yang sama yaitu tercapainya target penjualan dan memperoleh laba yang optimal 

dalam jangka panjang. Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam 

jangka panjang harus menghasilkan produk yang berdaya saing, dengan tetap 

memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan para konsumennya. 

Salah satu kegiatan perusahaan yang penting adalah penjualan. Hal ini 

dikarenakan penjualan merupakan kegiatan perusahaan yang langsung berkaitan 

dengan pendapatan dan kelangsungan hidup perusahaan. Kegiatan pengelolaan 

dan pengendalian aktivitas penjualan yang kurang baik akan merugikan 

perusahaan yang mengakibatkan target penjualan tidak terpenuhi dan pendapatan 

akan berkurang. Dengan demikian penjualan merupakan faktor yang sangat 

penting untuk diawasi melalui pengendalian manajemen yang memadai. 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, manajemen mempunyai 

keterbatasan dalam mengawasi secara langsung kegiatan perusahaan. Oleh karena 

itu, dibutuhkan informasi akuntansi sebagai alat bantunya. Informasi akuntansi 

yang handal dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, hanya 

dapat dihasilkan apabila perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang 



 
 

 

dapat menggambarkan alur pelaksanaan kegiatan operasional secara jelas dan 

terstruktur sesuai dengan tujuan perusahaan.  

Oleh karena itu, perusahaan memerlukan seseorang yang dapat 

merencanakan, mendesain, mengawasi, mengkoordinasikan, menyediakan laporan 

serta membantu dan memberikan saran yang dapat mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil oleh pimpinan perusahaan. Ia harus mengerti tentang keadaan 

perusahaan, memiliki pandangan yang cukup luas. Orang tersebut adalah 

controller. Tugas controller ini kadang-kadang dipikul oleh seorang kepala 

akuntansi, manajer kantor, controller, bendaharawan, asisten bendaharawan, atau 

sekretaris. 

Dalam meningkatkan volume penjualan, controller dapat memberikan 

analisa terhadap penjualan serta mempunyai pengaruh penting dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan yang bijaksana yang sejalan dengan tujuan 

jangka pendek dan tujuan jangka panjang perusahaan. 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa aktivitas penjualan merupakan 

aktivitas terpenting bagi perusahaan, maka pengendalian terhadap aktivitas 

penjualan pun merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Disinilah seorang 

controller diharapkan perannya dalam membantu pihak manajemen untuk 

melakukan tindakan pengendalian terhadap aktivitas tadi sehingga diharapkan 

kegiatan penjualan dapat dilakukan secara efektif. 

Berdasarkan uraian di atas, peranan controller dalam pengendalian 

penjualan sangat penting untuk meningkatkan volume penjualan, sehingga penulis 

tertarik untuk meneliti peranan controller tersebut khususnya yang menyangkut 

peningkatan volume penjualan. 

Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Peranan Controller Dalam 

Meningkatkan Volume Penjualan (Studi kasus pada PT Pos Indonesia 

(Persero) KP II Bandung 40000)." 

 

 

 



 
 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Agar masalah yang akan diteliti memperoleh kejelasan dan penelitiannya 

terarah, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peningkatan volume penjualan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) KP II Bandung 40000? 

2. Bagaimana peranan controller dalam meningkatkan volume penjualan pada 

PT. Pos Indonesia (Persero) KP II Bandung 40000? 

 

1.3      Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan, dan 

mengelola data dan informasi yang relevan yang kemudian dianalisis untuk dibuat 

simpulan atas peranan controller dalam meningkatkan volume penjualan pada 

perusahaan. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui peningkatan volume penjualan yang dilakukan PT. Pos 

Indonesia (Persero) KP II Bandung 40000. 

2. Untuk mengetahui peranan controller dalam meningkatkan volume penjualan  

pada PT. Pos Indonesia (Persero) KP II Bandung 40000. 

 

1.4      Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai peranan controller dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan 

volume penjualan. 



 
 

 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau 

masukan bagi pihak manajemen perusahaan yang diteliti.   

3. Bagi Pihak Lain 

Memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Secara umum tujuan pendirian perusahaan adalah memperoleh laba yang 

memuaskan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti 

manajemen dan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, manajemen harus melaksanakan kegiatan perusahaan secara 

efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen harus merencanakan dan 

mengendalikan aktivitas-aktivitas dalam perusahaan. 

Salah satu aktivitas perusahaan yang penting adalah penjualan. Hal ini 

dikarenakan penjualan berkaitan erat dengan pendapatan perusahaan bahkan 

menjadi sumber utama perolehan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, agar 

tercapai penjualan yang efektif yaitu adanya peningkatan volume penjualan, maka 

manajemen perusahaan harus melakukan perencanaan dan pengendalian fungsi-

fungsi lain yang ada dalam perusahaan. Dan penjualan ini merupakan titik tolak 

dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Penjualan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya memasarkan produk atau jasa yang 

dihasilkan kepada masyarakat atau konsumen yang membutuhkannya. Adapun 

definisi penjualan menurut Komaruddin dalam bukunya “Ensiklopedia 

Manajemen (2006;775)”, adalah sebagai berikut:  

“Penjualan adalah suatu persetujuan yang menetapkan bahwa penjual 

memindahkan hak kepada pembeli untuk sejumlah uang yang disebut 

harga.” 

 



 
 

 

Sedangkan konsep penjualan menurut Kohler dalam bukunya “A 

Dictionary for Accounting (2006;13)”, adalah sebagai berikut: 

“The selling concept hold consumers will not by enough it the 

organization  product unless it undertakes a large scale effort selling and 

promotion.” 

 

Kebijaksanaan yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi, dan untuk itu 

harus diperhatikan mengenai data penjualan yang dimiliki perusahaan, planning 

dan schedulling terhadap penjualan perusahaan. Dalam konsep penjualan 

ditekankan melakukan usaha penjualan dan tidak melakukan usaha promosi. 

Penjualan merupakan suatu bidang yang dinamis, disertai dengan kondisi 

yang selalu berubah sehingga selalu terjadi masalah yang baru dan berbeda. Untuk 

menghadapi permasalahan tersebut, perusahaan memerlukan kehadiran controller 

dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

penjualan itu sendiri. 

Peranan controller turut menentukan tingkatnya keberhasilan suatu 

perusahaan, untuk itu controller dibutuhkan untuk mengetahui sampai sejauh 

mana masing-masing perusahaan dapat menjalankan kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan pimpinan. 

Menurut Garrison dalam bukunya “Managerial Accounting concept for 

planning, control, and decision making (2002;11)”, menjelaskan definisi 

controller,  adalah sebagai berikut: 

“The manager in charge of accounting departement is known as the 

controller. Her or she is a member of the top management team, and is an 

active participant in the planning, control, and decisison making process.” 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa controller bertanggung 

jawab dalam suatu pengendalian manajemen. Controller juga bertugas untuk 

mengoperasikan sistem pengendalian yang telah dibuat agar berfungsi dengan 

baik. 

Tanggung jawab dan pengendalian operasional pada kepala departemen 

fungsional masing-masing, tetapi mengambil keputusan berdasarkan pada laporan 



 
 

 

analisis, rekomendasi, nasihat dan ketetapan mekanisme pengendalian yang 

diberikan oleh controller. Di sini berarti bahwa keterlibatan controller dalam 

pengambilan keputusan dan pengendalian tindakan bersifat langsung. 

Controller yang merupakan penanggung jawab dari departemen akuntansi 

yang bertanggung jawab untuk supervisi akuntansi atas laporan keuangan, 

koordinasi penyusunan anggaran serta pengolahan data akuntansi untuk 

menyediakan informasi, dirasa cukup kompeten untuk bekerjasama dengan 

manajer penjualan agar dapat menilai secara realistis sejauh mana penjualan yang 

sebenarnya dihubungkan dengan anggaran atau peramalan penjualan. 

Controller dapat membantu pimpinan perusahaan dalam menetapkan suatu 

standar penjualan yang paling tepat yang dapat memenuhi tujuan perusahaan yaitu 

untuk meningkatkan volume penjualan, karena controller memiliki kemampuan 

untuk menganalisis dan memiliki data yang lengkap atas kegiatan penjualan. Hal 

ini sangat diperlukan untuk mempertimbangkan tindakan yang akan diambil untuk 

masa yang akan datang. Ini tercermin di dalam fungsi perencanaan dan 

pengendalian penjualan, seperti penyusunan anggaran dan budget penjualan. 

Setelah kegiatan penjualan dilaksanakan, controller harus melakukan 

pengendalian atau pengukuran prestasi pelaksanaan penjualan dengan cara 

membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

Sedangkan Menurut Hansen and Mowen dalam bukunya “Cost 

Management Accounting and Control (2006;968)”, menjelaskan definisi control 

adalah sebagai berikut: 

"The process of setting standards, receiving feedback on actual 

perfomance, and taking corrective action whenever actual perfomance 

deviates significantly from planned perfomance." 

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah 

proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja 

sesungguhnya, dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja 

sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 



 
 

 

Dengan kata lain, pengendalian merupakan suatu  aktivitas yang dilakukan 

untuk mengetahui adanya penyimpangan. Apabila ternyata terdapat 

penyimpangan. Selanjutnya tindakan koreksi akan dilakukan oleh controller 

dengan titik tolak penyimpangan tersebut, sehingga dikemudian hari perusahaan 

dapat menghindari penyimpangan yang merugikan. 

Peranan controller atas penjualan dalam hal ini ditujukan untuk menjaga 

efektivitas perencanaan dan pengendalian penjualan, baik dalam hal yang 

berhubungan dengan produk, penetapan harga, saluran distribusi, ramalan 

penjualan, standar, anggaran, dan analisa penjualan sehingga volume penjualan 

dapat ditingkatkan. Dengan demikian jelaslah bahwa peran controller dalam 

pengendalian penjualan sangat dibutuhkan, sehingga dapat tercapai peningkatan 

volume penjualan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dalam penelitian ini mengemukakan hipotesis bahwa “Controller 

berperan dalam meningkatkan volume penjualan.” 

 

1.6       Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Mohammmad Nazir 

(2009;54) dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis mendefinisikan metode 

deskriptif adalah sebagai berikut: 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki.” 

 

Berdasarkan definisi di atas maka metode deskriptif yaitu suatu metode 

penelitian yang memaparkan keadaan perusahaan yang sebenarnya serta 

menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh untuk 

menarik simpulan secara umum mengenai perusahaan yang bersangkutan. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih 



 
 

 

lanjut dengan dasar teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Untuk 

keperluan pengujian diperlukan serangkaian langkah-langkah sebagai berikut: 

penentuan responden, teknik pengumpulan data, teknik pengembangan 

instrument, operasionalisasi variabel, analisis data dan pengujian hipotesis. 

Penjelasan tentang subbab ini akan dibahas lebih lanjut di Bab 3 dalam subbab 

metode penelitian. 

 

1.7       Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) KP II Bandung 40000, yang berlokasi di JL. Asia Afrika No. 49 

Bandung 40111. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2010 sampai 

dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


